Skagen 2018

Priseksempler for medlemmer af folkekirken.
A) Begravelse i nyt enkelt kistegravsted, 25 år:

9.946,24 kr.

B) Begravelse i nyt dobbelt kistegravsted, 25 år:

13.001,74 kr.

C) Begravelse i nyt enkelt plænekistegravsted, 25 år:

31.709,99 kr.

D) Begravelse i nyt dobbelt plænekistegravsted, 25 år:

43.088,24 kr.

E) Bisættelse/nedsættelse i nyt dobbelt urnegravsted, 15 år:
F) Bisættelse/nedsættelse i nyt dobbelt plæneurnegravsted, 15 år:
G) Bisættelse/nedsættelse i ’Det anonyme urnefællesgravsted’, 15 år:

2.519,51 kr.
10.455,52 kr.
6.323,36 kr.

Ovennævnte priser er inkl. følgende ydelser (udført på hverdage):
Pris:
A
B
C
D
E
F
G

Højtidelighed i
kapellet/kirken
0,- kr.
0,- kr.
0,- kr.
0,- kr.
0,- kr.
0,- kr.
0,- kr.

Begravelse/
nedsættelse
5.196,27 kr.
5.196,27 kr.
5.196,27 kr.
5.196,27 kr.
610,94 kr.
610,94 kr.
610,94 kr.

Udbringning
af blomster
200,22 kr.
200,22 kr.
200,22 kr.
200,22 kr.
200,22 kr.
200,22 kr.
200,22 kr.

Gravstedskøb Obligatorisk Obligatorisk
(jordleje)
vedl. af skel vedl. af græs
1.237,00 kr. 3.312,75 kr.
2.474,50 kr. 5.130,75 kr.
1.237,00 kr.
25.076,50 kr.
2.604,75 kr.
35.087,00 kr.
431,40 kr.
1.276,95 kr.
431,40 kr.
9.212,96 kr.
215,40 kr.
5.296,80 kr.

Tillæg for lørdage; Begravelse + 1.121,21 kr. og urnenedsættelse + 800,86 kr.

Priseksempler for ikke-medlemmer af folkekirken.
Prisen er, som udgangspunkt den samme, som ved medlemmer af folkekirken, dog er
gravstedskøbet/jordlejen dyrere, da der gives tilskud for medlemmer af folkekirken.
Dertil kommer også leje af kapel og personale ud over en ’kapelmedarbejder’ f.eks. organist
og/eller kirkesanger, såfremt en mindehøjtidelig ønskes her (ej medregnet i eksemplerne nedenfor).
Pris for leje af Kapel inkl. udbringning af blomster:
Pris for leje af personale (organist og/eller kirkesanger), pr. person:

2.108,19 kr.
400,44 kr.

A) Begravelse i nyt enkelt kistegravsted, 25 år:

21.081,24 kr.

B) Begravelse i nyt dobbelt kistegravsted, 25 år:

35.271,49 kr.

C) Begravelse i nyt enkelt plænekistegravsted, 25 år:

42.844,99 kr.

D) Begravelse i nyt dobbelt plænekistegravsted, 25 år:

65.227,74 kr.

E) Bisættelse/nedsættelse i nyt dobbelt urnegravsted, 15 år:
F) Bisættelse/nedsættelse i nyt dobbelt plæneurnegravsted, 15 år:
G) Bisættelse/nedsættelse i ’Det anonyme urnefællesgravsted’, 15 år:

6.397,16 kr.
14.333,17 kr.
8.262,26 kr.

Der tages forbehold for tastefejl.

